Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 28.04.2011
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Investičné akcie v meste Spišské Podhradie
5)
6)
7)
8)
9)

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

primátor, zástupca
primátora

Podnety občanov
Štatút mesta Spišské Podhradie
Rokovací poriadok MZ – Dodatok č. 1
Správa z kontroly – inventarizácia pokladní
Správy z komisií MZ

hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predsedovia
komisií
primátor

10) Rôzne:
Parkovací poriadok
11) Kontrola plnenia uznesení

zástupca
primátora
predsedajúci

12) Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
O
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Peter Hanigovský
Dr. Miroslav Varšo
Mgr. Peter Vandraško
Štefan Faltin
Štefan Horbaľ
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
Dávam návrh na doplnenie programu. Navrhujem aby kontrola plnenia uznesení bol bod na
začiatku rokovania, na dnešnom MZ aj na budúcich. Po druhé navrhujem zrušiť uznesenie
o odpredaji drviča.
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Uznesenie č.: MZ-5-11-B-1

MZ schvaľuje presun bodu „Kontrola plnenia uznesení“ za bod „Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice“.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
+
+
+
+

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Predpokladám, že sú tu obyvatelia mesta ohľadne parkoviska a to je v bode rôzne, aby sme to
prerokovali v začiatkoch, aby občania nečakali do bodu rôzne.
Uznesenie č.: MZ-5-11-B-2

MZ schvaľuje presun bodu „Rôzne – parkovací poriadok“ za bod „Kontrola plnenia
uznesení“.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
0
+
+
+
+
+

28.04.2011

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení z 31.3.2011 a 14.4.2011.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo sa týka tribúny, z mojej strany som to považoval za vybavené. Keď sa firma neozvala tak to
beriem.
MVDr. Michal Kapusta
Pán, ktorého si na minulom MZ spomenul, cenovú ponuku neposlal.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak nie sú schopní podať cenovú ponuku tak končia.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem zrušiť uznesenie o zámene pozemkov s pánom Jonecom nakoľko od zámeny ustúpil.
Uznesenie č.: MZ-5-11-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-4-11-B-6.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

Termín:
Primátor:
+

Dr. Miroslav Varšo
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28.04.2011

+

Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Chcem sa opýtať na depozit. Z komisie išiel návrh. Ako sa to dorieši?
MVDr. Michal Kapusta
Z komisie nešiel priamo návrh na uznesenie. Predsedovia prednášajú jednotlivé návrhy komisií na
MZ. Na minulom MZ neprebehlo hlasovanie. Zasadnutie bolo prerušené.
Mgr. Milsoslav Repaský
Pri kontrole plnenia uznesení sme dali návrh a hlasovali sme. Je to v súlade s rokovacím
poriadkom?
MVDr. Michal Kapusta
Mám taký pocti, že nerozumieme všetci rokovaciemu poriadku.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak dáme návrh počas rokovania a o tom sa hlasuje, je to v súlade s rokovacím poriadkom alebo
nie?
MVDr. Michal Kapusta
Bod bol v programe rokovania, tak je to v poriadku.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to v súvislosti s minulým MZ keď som dal návrh a nehlasovalo sa.
MVDr. Michal Kapusta
V bode „rôzne“sa neprijímajú žiadne uznesenia. Ak chce niekto doplniť bod rokovania tak to
navrhne na začiatku rokovania a doplní sa program.
JUDr. Jozef Tekeli
Majú sa prijímať uznesenia v súvislosti s bodom rokovania.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal časť rokovacieho poriadku.
Peter Hanigovský
V programe máme dodatok k rokovaciemu poriadku. Ak dá poslanec návrh na uznesenie v rámci
bodu rokovania je to v poriadku. Ak poslanec dá návrh v bode rôznom tak sa uznesenie nemôže
prijať.
JUDr. Jozef Tekeli
V bode rôzne aby sa neprijímalo žiadne uznesenie. Zrušenie uznesenia v rámci prerokovávaného
bodu je v poriadku.
Peter Hanigovský
Ak v programe zistíme, že máme málo podkladov a stiahneme bod z rokovania, toto by malo byť
tiež v súlade s rokovacím poriadkom.
JUDr. Jozef Tekeli
Ja si myslím, že môže dať poslanec návrh na stiahnutie bodu z rokovania, už sa to niekoľkokrát
stalo.
Mgr. Peter Vandraško
Je to v rámci bodu rokovania. Jednáme o tomto bode a v rámci tohto bodu je možné aj zrušiť
uznesenie. Podľa mňa je to v poriadku. V rámci bodu programu sme zrušili jedno z uznesení.
Mgr. Miloslav Repaský
Pri hociktorom bode môže hociktorý poslanec dať návrh na stiahnutie bodu z rokovania?
Mgr. Jozef Bača
Zoberieme danú problematiku na vedomie a neprijmeme vykonávacie uznesenie.
JUDr. Jozef Tekeli
Je to typ procesného rozhodnutia. Máme to ošetrené v rokovacom poriadku.
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Uznesenie č.: MZ-5-11-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.04.2011

Bod č.: 5

Rôzne: - parkovací poriadok
Mgr. Jozef Bača
Máte nejaké návrhy?
Peter Hanigovský
Dávam na zváženie Štúrovu ul. č. 5 – platenie parkovného. Ak majú zaplatené na celý rok 30,- €
aby mali možnosť parkovať tiež v meste alebo zrušiť platené parkovanie na Štúrovej ulici. Je to
pre nich, pre časť sídliska nevýhodné. Ostatní parkujú bez poplatku. Alebo im určiť miesta, za
ktoré si platia alebo platené parkovanie zrušiť.
MVDr. Michal Kapusta
Celý problém bytového domu Lúčanka je , že doniesli zápisnicu zo zasadnutia spoločenstva, že
chcú parkovisko a sú ochotní si zaňho platiť. Preto sa tam zriadilo platené parkovisko.
Miroslav Longauer
Sú diskriminovaní, že platia na sídlisku a nemôžu parkovať v meste.
Ing. Marián Tirpák
Technicky sa to dá vyriešiť.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravovali sme program rokovania MZ a do bodu rôzne sme dali parkovací poriadok. Nikto
nedal návrh na uznesenie. Všetko má svoju postupnosť. Dôvodová správa, návrh podaný
písomne a do začatia zasadnutia MZ. Prijali sme rokovací poriadok a postupnosť musíme
dodržať. Alebo pôjdeme tvoriť teraz uznesenie?
Štefan Faltin
Jednalo sa s občanmi zo Štúrovej ulice? Niečo navrhujeme a nevieme o čom sa jedná.
Mgr. Peter Vandraško
Má to svoje opodstatnenie. Toto sa netýka len obyvateľov Štúrovej ulice, ale možno v budúcnosti
môže zase niekto prísť s návrhom. Toto, čo chceme prijať má svoje opodstatnenie. Aby sme prijali
uznesenie a aby to bolo správne. Aby sme neprijali narýchlo niečo, čo nebude mať svoje
opodstatnenie.
JUDr. Jozef Tekeli
Preto sa to dalo do bodu rôzne, aby sa to rozdiskutovalo, pripravilo a na budúce MZ dáme návrh.
Štefan Faltin
Prečítal návrh na úpravu parkovacieho poriadku.
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme bod rokovania , nikto to neprejednával, nie sú pracovné stretnutia, neboli od poslancov
žiadne návrhy a možno prijmeme niečo, čo nebude rozumné a nič nevyrieši.
Mária Litecká
Vysvetlila situácia ohľadne parkovania na Štúrovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ platí tento parkovací poriadok.
Mária Litecká
Ak si chce niekto kúpiť VIP kartu, tak potom sme my obmedzovaní.
MVDr. Michal Kapusta
Potom budú znevýhodnení tí šiesti, ktorí si na tento rok zakúpili karty.
Peter Hanigovský
Prečítal návrh na uznesenie.
Najjednoduchšie je zrušiť platené parkovisko na Štúrovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
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Je viacero variantov k dodatku parkovacieho poriadku. Keď sme ho schvaľovali v začiatkoch
povedali sme, že je to otvorený dokument. Dávam návrh aby sme bod parkovací poriadok
presunuli na rokovanie 19.5.2011.
Uznesenie č.: MZ-5-11-A-2

MZ berie na vedomie pripomienky poslancov k parkovaciemu poriadku.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.04.2011

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-3

MZ schvaľuje presunutie bodu „Parkovací poriadok“ na rokovanie MZ dňa 19.5.2011.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

28.04.2011

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Štiepkovač
Peter Hanigovský
Navrhujem zrušiť uznesenie o odpredaji štiepkovača, prerobiť ho na traktor a sfunkčniť.
MVDr. Michal Kapusta
Motor je z avie a pôjde do šrotu. Vozík nie je typizovaný, nemôže chodiť po komunikáciách.
Prihlásiť ho na značky nebude jednoduché. Vozík predalo Kolpingovo dielo mestu. Boli
záujemcovia o štiepkovač – bola vyhlásená verejná súťaž – ozval sa záujemca, potom ale od
svojho záujmu odstúpil. Boli záujemociva aj z Podhradia, čo ho chceli kúpiť. Možno by bolo dobré
ešte raz vyhlásiť súťaž na odpredaj štiepkovača.
Mgr. Miloslav Repaský
Pripájam sa k tomu, že mesto potrebuje štiepkovač, ak prejde projekt môžeme ho potom
odpredať.
Uznesenie č.: MZ-5-11-E-2

MZ ruší uznesenie č. MZ-2-10-C-1.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

0
+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Investičné akcie v meste Spišské Podhradie
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28.04.2011

+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne investičných akcií v meste.
- obnov si svoj dom Mariánske nám. 18 – oprava strechy, výmena okien, dotácia 32 901,- €
- obnov si svoj dom Starý jarok 47 – oprava strechy – dotácia 40 000,- €
- Základná škola Palešovo nám. 9 - adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných
priestorov školy na kmeňové učebne – dotácia 719 706,73 €
- Rekultivácia skládky TKO – dotácia 494 160,03 €
Podané žiadosti v roku 2011:
- výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd - žiadaná dotácia 5 394 464,65 €
- výmena vykurovacích telies a armatúr v budove MsÚ – žiadaná dotácia 11 330,- €
- rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice – žiadaná dotácia 26 986,- €
- dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu v Katúni – žiadaná dotácia 3 251,49 €
- prevencia kriminality – žiadaná dotácia 42 846,- €
- obstaranie nájomných bytov II. etapa – žiadaná dotácia 164 090,54 €
- reedícia monografie „Kronika mesta“ – žiadaná dotácia 7 125,- €
- obnov si svoj dom Starý jarok 47 – žiadaná dotácia 29 450,- €
- súbor kaplniek a Krížová cesta pri Spišskej Kapitule – žiadaná dotácia 2 793,- €
Čakáme na výzvu zberné dvory a kompostoviská.
Peter Hanigovský
Kaplnky sú v našom vlastníctve?
MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Peter Hanigovský
Prečo podávame projekt?
Máme s biskupským úradom zmluvu?
MVDr. Michal Kapusta
Išli sme do projektu spolu s biskupským úradom. Kaplnky sú v zlom stave. Ak budeme úspešní
ošetríme to zmluvou.
Peter Hanigovský
Nemalo to byť naopak?
Mgr. Jozef Bača
Podal informáciu ohľadne „spišského Jeruzalema“.
Dr. Miroslav Varšo
Plánované múzeum – bola podaná žiadosť o grant – aká je situácia?
MVDr. Michal Kapusta
Nenávratný finančný príspevok na dom remesiel – mesto bolo v grante úspešné. Prišiel nám list
z ministerstva, že odstupujú od zmluvy. Napísali sme odvolanie. Z Ministerstva financií ani od
premiérky nám neprišla odpoveď. Koncom marca 2011 nám prišla odpoveď z Ministerstva
pôdohospodárstva. My robíme ďalej, aj keď odstúpili od zmluvy. Uvidíme, čo sa dá v tejto veci
urobiť. Riešime to s kontrolórom.
Miroslav Longauer
ČOV – definitívum či sme boli alebo neboli úspešní bude o 20 dní? Je to pozastavené.
MVDr. Michal Kapusta
Áno do 20 dní. Nemáme vedomosť o tom, žeby to bolo pozastavené. Na minulom MZ sme podali
informáciu ohľadne doloženia dokladov. Do 20 dní musí prísť odpoveď. Najhorší problém je
s domom remesiel. Bývalá vláda vyhlásila rýchly grant pre pripravených, išli sme do toho a teraz
to stopli. Schválili viac žiadostí ako mali financií. Žiadosť na kanalizáciu nejde cez ROP ale cez
Ministerstvo ŽP. Máme vypracovanú PD – súťaží sa na lokálnu stratégiu. Do 15.5. budú chodiť
uchádzači o podklady do súťaže.
Uznesenie č.: MZ-5-11-A-3

MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadne investičných akcií v meste.
Zodpovedný:
Overovatelia:
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Termín:
Primátor:

28.04.2011

Bod č.: 8

Podnety občanov
Anna Grivalská
Na minulom MZ som nadniesla problém detského ihriska na Sídlisku hrad. Do desiatich dní mi
bolo povedané, že bude zverejnená zápisnica. Nebola. Každý človek, ktorý má problém ide za
ľuďmi, ktorých volil. Je na mieste, ak sa nám niečo nepáči, prísť na zastupiteľstvo a predniesť
svoje pripomienky. Počúvam správy, že diskusie nemáte brať na vedomie. Niekedy je diskusia
tak vážna, že by mala byť na prvom mieste. Neberte, že kritizujem. Zase, vy, ste povinní
skvalitniť nám mesto aby mladí neutekali a starí sa nemuseli hanbiť. Projekt kaplniek
„Jeruzalemská cesta“ – my budeme spolufinancovať kaplnky? Ak áno, mesto Spišské Podhradie
má kde dávať peniaze. Na starých ste zabudli, sú vám na obtiaž. Mesto stratilo prestíž
v cestovnom ruchu. O pár dní je 1.5. Začína sa sezóna na Spišskom hrade. Parkovisko pod
hradom je dezolátnom stave. Takto má vítať ľudí vstupná brána do hradu? Trošku sme to
v minulosti dali do poriadku, teraz je tam špina, neporiadok, plastové fľaše, neporiadok v okolí
vlakovej stanice. Podhradčan čo teraz vyšiel – ľudia sa pýtali ako sú delené komisie? Pán Varšo
je uvedený ako predseda komisie cestovného ruchu.
Dr. Miroslav Varšo
Ja som predsedom kultúrnej komisie a podpredsedom komisie cestovného ruchu.
Anna Grivalská
Do komisií nech idú ľudia, ktorí v komisiách chcú pracovať. Niekedy sa čudujem akí ľudia sú
v komisiách. Niekedy neporiadok robia ľudia, čo môžu všetko - niektorí poslanci, policajti
a povaľači.
Jozef Komara
Aký problém máte s ihriskom na Sídlisku hrad? Kto nesúhlasí s ihriskom?
Anna Grivalská
Súhlasia iba traja s ihriskom. Týka sa to troch bytoviek, ktorých sa ihrisko priamo týka.
Jozef Komara
Chcete, aby mladí neutekali z mesta, chcete, aby sa deti mali kde hrať ale nechcete ihriská.
Anna Grivalská
Chodia tam rómski občania. Z jednej strany máme reštauráciu a z druhej ihrisko. Celý deň hluk,
krik a neporiadok. Územný plán je iba pre námestie alebo aj pre okolité ulice? Na sídlisku nám
treba robiť chodníky, mali sa sadiť stromčeky.
Štefan Faltin
Na koho konkrétne ste mysleli na poslancov a policajtov?
Anna Grivalská
Nebudem konkretizovať.
Štefan Faltin
Každý jeden z nás chce pre toto mesto dobre. Beriem kritiku, ale nie takýmto spôsobom niekoho
urážať.
Štefan Kukoľ
Chcem, aby sa prejednalo a rozhodlo o odpadových nádobách na Palešovom nám. 25. V zákone
je, že obec je povinná pri nájomných bytoch poskytnúť smetné nádoby. Ako so zadnými
priestormi? Je tam neporiadok ešte po bývalých nájomníkoch.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme o tom ako sa porieši odpad. Neporiadok vypratáme.
Štefan Kukoľ
Mysleli sme, že konvy už v dome budú.
Mgr. Jozef Bača
V zákone som nenašiel, že mesto musí zaplatiť konvu nájomníkom.
Ing. Marián Tirpák
Zabezpečiť neznamená zaplatiť. V našom VZN máme, že zberná nádoba je vo vlastníctve
platiteľa.
Peter Hanigovský
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Na toto som sa pýtal niekoľkokrát. Teraz sme počuli citáciu zákona. Nesúhlasím s tým,
porušujeme naše VZN lebo na Rybníčku máme veľkoobjemové kontajnery, treba upraviť VZN.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako to rieši mesto pri bytoch nižšieho štandardu?
Peter Hanigovský
Sú tam kontajnery.
Štefan Kukoľ
Zahrnúť konvy do nájomného.
Peter Hanigovský
Občania sú ochotní sa spolupodieľať.
Mgr. Jozef Bača
Keď sa všetci zaviažete, že to budete splácať, tak v tom nevidím problém.
Ing. Marián Tirpák
A keď prídu občania z inej ulice a budú žiadať, že chcú tiež zakúpiť konvu?
Mgr. Marta Lacková
Z ľudského hľadiska je to logické, že keď sa niekto nasťahuje do nového bytu, že už sa nestará
o smetnú nádobu. Veď platí nájom.
Štefan Kukoľ
Aj tú zadnú plochu navrhujeme prejednať.
Mgr. Miloslav Repaský
Dajme tam termín. Bývajú tam od 8.1.2011. Ak je platný zákon, ktorý tu pán Kukoľ citoval, tak je
to potrebné vyriešiť.
Dr. Martin Sereday
Chcem upozorniť poslancov na ustanovenie, že počas diskusie a v bode rôzne neprijímajú
uznesenia. Takýto problém môže vyplynúť z predchádzajúceho jednania. V danej chvíli nebudete
môcť problém vyriešiť lebo nebudete môcť prijímať uznesenia. Pokiaľ sa diskutuje každá diskusia
by mala skončiť konkrétnym záverom.
Uznesenie č.: MZ-5-11-A-4

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.04.2011

Bod č.: 9

Štatút mesta Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Na minulom MZ bol stiahnutý z rokovania tento bod.
MVDr. Michal Kapusta
Katúň je mestská časť Spišského Podhradia, je to vo výnose z roku 1990. Môže byť v štatúte ako
mestská časť. Je potrebné zmeniť tabule – Katúň mestská časť. Je bez samosprávy. Aj Levoča
má mestské časti napr. Závadu.
Peter Hanigovský
Predložil som pripomienky v písomnej forme aj som ich odkonuzultoval s hlavným kontrolórom.
Pán kontrolór poslal vyjadrenie k svojim pripomienkam. Dal som doplniť par. 18 – aby sa doplnil
bod r – aby MZ schvaľovalo štruktúru mesta. Myslím si, že poslanci MZ by mali mať dosah na to,
aby jeden človek nemohol rozhodovať o tom aká bude štruktúra. Par. 19 bod. 4 – do bodu e
navrhujem doplniť – „o ktorých informuje poslancov mestského zastupiteľstva“. Chýba tam
špecifikácia – služobné cesty, rokovania s firmami atď. Bod 5 v tom istom § - doplniť. § 21 –
hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
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správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne
v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. § 22 bod 10 – vynechať posledný odsek
a doplniť: „predseda komisie určuje svojho zástupcu“. Na každom MZ sa predkladajú správy
z komisií, myslím si, že je duplicitné na konci roka dať súhrnnú správu. §24 navrhujem vynechať
celý (prednosta mestského úradu) – neobsadzuje sa táto funkcia. § 23 bod 4 – vynechať ...a
organizačnú štruktúru mesta Spišské Podhradie. Niečo by malo byť aj pod kontrolou MZ. Som za
to, aby poslanci mohli hovoriť do štruktúry mesta.
JUDr. Jozef Tekeli
Vynechanie § 8 „Mestská časť Katúň“- je to vyriešené podľa stanoviska ObÚ, je to mestská časť
Spišského Podhradia.
§ 18 doplniť písm. r) - schvaľuje organizačnú štruktúru mesta
- pripomienku neodporúčam akceptovať z dôvodu rozporu so zákonom. Jedná sa
o vyhradenú právomoc primátora mesta
§ 19 ods. 4 písm. e) – doplniť „o ktorých informuje poslancov MZ.“
- písmeno „e“ zahŕňa predovšetkým tzv. bežné veci v rámci správy mesta, ktoré nie sú
vyhradené MZ. Bolo by neefektívne, ak by primátor mesta informoval o všetkých jeho
úkonoch, keďže sa jedná predovšetkým o operatívu.
- pripomienku neodporúčam akceptovať v tejto podobe
- je však možné hľadať a vymedziť určitý okruh dôležitejších úkonov z činnosti primátora,
o ktorých by informoval MZ. Je potrebné ich však presne zadefinovať.
§ 19 ods. 5 a § 21 – doplniť o dikciu zákona o hlavnom kontrolórovi
- pripomienku odporúčam akceptovať
§ 22 ods. 10 – vypustiť povinnosť predkladania súhrnnej správy o činnosti komisie MZ a doplniť
inštitút zástupcu predsedu komisie
- pripomienku odporúčam akceptovať
§ 24 „Prednosta MsÚ“ – vynechať
- pripomienku odporúčam akceptovať
§ 23 ods. 4 – vynechať „...a organizačnú štruktúru mesta Spišské Podhradie.“
- pripomienku neodporúčam akceptovať z dôvodu rozporu so zákonom. Jedná sa
o vyhradenú právomoc primátora mesta
MVDr. Michal Kapusta
§ 18 – zákon o obecnom zriadení – starosta - prečítal znenie zákona.
Mgr. Miloslav Repaský
Vypracováva organizačnú štruktúru mesta? Ale v štatúte je schvaľuje organizačnú štruktúru.
Prečo MZ by nemalo schváliť organizačnú štruktúru?
Dr. Martin Sereday
Primátor vydáva - nie je v nijakom zápore, ak bude napísané po schválení v MZ. V paragrafe sa
nehovorí o tom, že MZ nesmie rokovať a schvaľovať.
Mgr. Jozef Bača
Kedy si študoval tento zákon?
MVDr. Michal Kapusta
Neprijmime dokument, ktorý bude protizákonný. Už sme tak prijali VZN a prokurátor nám to vrátil
späť na prerokovanie.
Mgr. Miloslav Repaský
Porušíme zákon, ak sa vyjadríme k organizačnej štruktúre? Uviedol príklad.
JUDr. Jozef Tekeli
Primátor po vydaní organizačnej štruktúry bude informovať MZ. Samozrejme poslanci sa môžu
vyjadriť.
Peter Hanigovský
Ak to prijmeme tak ako navrhujem ja, v najhoršom prípade dostaneme protest od prokurátora. Čo
v zákone nie je zakázané, je dovolené?
JUDr. Jozef Tekeli
Nie je to pravda. V zmysle ústavy fyzická osoba môže konať všetko, čo nie je zákonom zakázané,
ale orgány verejnej moci môžu konať iba to, čo im zákon dovoľuje. To sú dve rozdielne situácie.
MVDr. Michal Kapusta
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Uviedol príklad s obnovme si svoj dom. Právnici na školeniach nás upozornili na to čo je
v kompetencii primátora.
Miroslav Longauer
§ 19 , bod 4 – pracovné cesty do Bratislavy, chceme, aby aj, my poslanci, sme boli informovaní.
Mgr. Jozef Bača
Nie je v tom problém. Za chvíľu ti prečítam, kde sme pochodili.
MVDr. Michal Kapusta
Máme podať monitorovaciu správu na Palešovo nám. 9 – pôjde sa do Bratislavy v piatok alebo
v pondelok, chcete podať informáciu pred cestou alebo po ceste? Ku každej ceste je podaná
správa.
Peter Hanigovský
My chceme vedieť kde ste boli a čo ste vybavili alebo nevybavili. Aj pán kontrolór pripúšťa
možnosť, že poslanci môžu byť informovaní. My nechceme vedieť koľko daňových podaní
primátor podpísal a iné veci, ale dôležité veci a podstatné. Keď treba je jasné, že idete, nie žeby
sme boli proti tomu, že idete, ale chceme vedieť, čo ste vybavili.
Miroslav Longauer
Neboli sme pozvaní na rokovanie s firmou SEG, len sme dvíhali ruky.
Mgr. Miloslav Repaský
Do pondelka ak treba odovzdať do Bratislavy monitorovaciu správu – čo je potrebné?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam potrebný podpis primátora. Pôjdeme aj na Ministerstvo kultúry rokovať ohľadne otvorenia
spodnej brány hradu. Pri každej ceste ideme na 4-5 miest. Nejde sa len na jedno miesto.
Mgr. Miloslav Repaský
Tak to stačí takto povedať ako teraz. Stačia 4 vety, človek sa dostane do obrazu. Nemusí sa
zbytočne pýtať.
MVDr. Michal Kapusta
Nechodíme obidvaja do Bratislavy. Beriem si so sebou pána Srnku, Trošana alebo p. Rotha aby
som nešiel sám.
Miroslav Longauer
Minule som rozprával s pánom zástupcom a teraz sa dozvedám, že idete teraz na ministetrstvo
kultúry rokovať ohľadne spodnej správy. Dohodli sme sa na termíne niekedy v máji, že pôjdeme
spolu.
MVDr. Michal Kapusta
K ostatným pripomienkam nemá nikto dotazy, problém je len s organizačnou štruktúrou?
Peter Hanigovský
Poďme rokovať po jednotlivých bodoch. A potom celý štatút.
Uznesenie č.: MZ-5-11-B-4

MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 18 doplnenie písm. r/
schvaľuje organizačnú štruktúru mesta.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0
0
0

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-5

MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 19 bod 4 písm. e/
doplnenie: „o ktorých informuje poslancov MZ“.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
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+
+
+
+

Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-6
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 19 bod 5 doplnenie: „To sa
nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení
miestneho referenda o odvolaní primátora mesta“.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-7
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 21 doplnenie: hlavný kontrolór
nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne
v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, a to
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona. (napr. zákon 154/2001 Z.z.)
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-8
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 22 bod 10/ doplnenie: „predseda
komisie určuje svojho zástupcu“.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír
Petrek
+
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-9
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 24 vynechať (prednosta mestského
úradu)
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-10
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 23 bod 4 vynechať ....“a
organizačnú štruktúru mesta Spišské Podhradie“.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
0

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-11

MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 22 ods 11 doplniť:
„zasadnutia komisií MZ sú neverejné. Právo zúčastniť sa rokovania komisie majú
predseda komisie, zapisovateľ komisie, členovia komisie, poslanci MZ, primátor mesta
a hlavný kontrolór mesta. Na rokovanie komisie môže predseda pozvať hostí. Komisia
môže v jednotlivom prípade rozhodnúť, že jej zasadnutie bude verejné.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
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Primátor:

Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
0
+

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-12
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - § 44 ods. 1 nahradiť textom: „Pečať
mesta tvorí erb mesta s hrubopisom „Mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-13
MZ schvaľuje pozmeňovací návrh k návrhu Štatútu mesta - príloha č. 1 sa dopĺňa o chýbajúcu
mapu katastrálneho územia mestskej časti Katúň
Zodpovedný:
Termín:
28.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-11-B-14

MZ schvaľuje Štatút mesta Spišské Podhradie v zmysle schválených pozmeňujúcich
návrhov.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+
0
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Rokovací poriadok MZ – Dodatok č. 1
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28.04.2011

+
+
+
+

JUDr. Jozef Tekeli
Niektoré ustanovenia sa ukázali ako vhodné doplniť. Pán primátor pozastavil výkon uznesenia.
Mgr. Jozef Bača
Jeden paragraf vylučuje druhý.
Peter Hanigovský
Neviem z akých dôvodov to môže byť až taká veľká prekážka. Moje doplnenie súviselo hlavne
s takými vecami, ktoré sa fakt môžu vyskytnúť. Napríklad ako dnes Štúrova ulica. Vôbec si
nemyslím, žeby to malo vplyv na to, aby to poslanci mohli zneužívať. Vidím to v takom merite aby
to bola možnosť poslanca vyjsť v ústrety obyvateľom.
Mgr. Jozef Bača
Nesúhlasím, je to chaotické, treba ho upraviť.
Mgr. Miloslav Repaský
Volal mi dnes jeden občan, že podal na MsÚ žiadosť a nedostal odpoveď do 30 dní. Povedal
som mu , aby prišiel a predniesol svoju žiadosť na tomto MZ. Bol by som dal návrh aby bol
vybavený do 5 dní. Ale neprišiel.
MVDr. Michal Kapusta
Mám na starosti chod MsÚ chcem vedieť, ktorý občan nebol vybavený do 30 dní. Povedz mi, pán
poslanec, meno dotyčného občana.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja tomu občanovi odporučim aby prišiel na MsÚ a vybavil si to.
Miroslav Longauer
Ja som tiež nebol vybavený 1 rok.
JUDr. Jozef Tekeli
Zmyslom rokovacieho poriadku bolo, aby sa neprijímali zlé rozhodnutia. Niekedy je potrebné sa
poradiť, zvážiť – doplniť. To je ten zmysel. Častokrát sú formulácie uznesenia nevykonateľné.
Mgr. Miloslav Repaský
S dobrým úmyslom sme prijali uznesenie p. Joneca, on odstúpil. Primátor nepodpíše uznesenie,
ale ak je neporiešený občan, neprijmeme uznesenie, nevychádzame v ústrety občanovi.
JUDr. Jozef Tekeli
Osobne si neviem predstaviť, aby nejaký štátny orgán prijímal náhodné rozhodnutia. Predsa aj
Národná rada neprijíma to, čo poslancov v danej chvíli napadne.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme komisie, ktoré sú poradným orgánom. Minule na MZ boli názory dvoch komisií a prijali sme
úplne iné uznesenie.
Peter Hanigovský
Poslanec predloží k bodu svoj návrh, dajme tomu, že sa schválil, pán primátor pozastaví
uznesenie, ale je to zmätočné uznesenie, a sme tam kde sme boli. Aj poslanec má právo dať
návrh iný ako z komisie. A splní všetko to, čo hovoríte, lebo dá návrh v súlade s bodom programu
rokovania.
Mgr. Peter Vandraško
Teraz sú tu dva názory, vždy sa všetko dostane na MZ, skôr ma zaujíma rýchlosť a ak je niečo
také závažné - zvolávali sa v minulosti mimoriadne MZ. Ale na to sú tu aj zamestnanci úradu,
trápi ma, že niekto nie je vybavený do 30 dní a netreba hovoriť v hádankách – ani zástupca, že
nepovie, ktorá komisia nezasadala a pán Repaský, ktorý občan sa sťažoval.
Mgr. Miloslav Repaský
Jedná sa o operatívnosť. Ja by som dal návrh vybaviť nájomníkov do 24 hodín. Je to smutné, že
od januára nemajú smetné nádoby.
MVDr. Michal Kapusta
Nepovedal som meno preto lebo to bolo v minulom volebnom období, ten človek tu nie je
a nemôže sa brániť. Každý vie, že kto to bol . Ale ak niekto nevybavil žiadosť do 30 dní tak chcem
vedieť kto nevybavil žiadosť, komu som ju pridelil.
Mgr. Jozef Bača
Uznesenie som pozastavil, vy ho môžete 3/5 väčšinou potvrdiť.
Mgr. Miloslav Repaský

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Dnes v bode rôzne by som dal návrh, aby sa zničeným prístreškom z tribúny zaoberala škodová
komisia. Aký je v tom problém?
JUDr. Jozef Tekeli
Mohli ste dať na začiatku rokovania návrh.
Peter Hanigovský
Mal som návrh, aby sa určil termín personálneho auditu. Zabudol som to, teraz v rôznom to
nemôžem urobiť. Keby primátor nepozastavil uznesenie, tak by to mohlo ísť.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak to spraví poslanec nejakému občanovi, tak sa mu poďakuje, že ho pýtal a on na to zabudol.
Mgr. Peter Vandraško
Na začiatku rokovania môže každý doplniť program.
MVDr. Michal Kapusta
Vždy keď dávame dokopy program rokovania, poviem, aby ste dali pripomienky. Na začiatku
rokovania sa dá doplniť bod rokovania. Začínam byť presvedčený o tom, že najlepšie bude, ak
zakúpime nahrávacie zariadenie.
Vyvodíme zodpovednosť za tribúnu, veď pošlite aj mailom svoje pripomienky.
Mgr. Miloslav Repaský
Som za nahrávacie štúdium. Minule som sa 3x pýtal a nedostal som odpoveď.
Peter Hanigovský
Predniesol svoj návrh dodatku k rokovaciemu poriadku. Teraz ide o to či potvrdíme pozastavené
uznesenie alebo nie.
Mgr. Jozef Bača
Mne to uznesenie nevyhovuje preto lebo jeden § odporuje druhému. Kto z vás čítal moje
odôvodnenie prečo som uznesenie pozastavil?
Uznesenie č.: MZ-5-11-B-

MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva zo dňa
14.1.2011 so zmenou vypustenia slov v § 9 „v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu“.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
0

0
0

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

28.04.2011

+

0
+
+
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- návrh neprešiel
JUDr. Jozef Tekeli
Treba uvažovať o verzii – nahrávacie a vysielacie zariadenie. Vydiskutujeme si veci. Nie je to zlá
alternatíva.
Mgr. Jozef Bača
V časoch minulých bola pri MZ aj mestská rada, ktorá pripravovala podklady na MZ. Potom sa
zákon zmenil, prestala MR existovať. V predchádzajúcom období sme sa schádzali a spolu sme
pripravovali podklady. Dnes sa časť poslancov odmieta radiť.
Peter Hanigovský
Bola MR, ktorá pripravovala veci, mali sme v minulosti pracovné porady, dostali sme 15 min. pred
pracovným stretnutím podklady, hodinu pred MZ sme mali ďalšie stretnutie, kde sme menili veci,
schádzali sme sa na tri krát.
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Mgr. Miloslav Repaský
Som rád, že súčasné MZ dovolí občanovi prejaviť svoj názor. Zažil som v minulosti, že MZ
hlasovalo či smiem niečo povedať.
Bod č.: 11

Správa z kontroly – inventarizácia pokladní
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem poďakovať p. kontrolórovi, že veľmi stručne a jasne predniesol správu.
Uznesenie č.: MZ-5-11-A-5

MZ berie na vedomie správu z kontroly inventarizácie pokladní.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.04.2011

Bod č.: 12

Správy z komisií MZ
Peter Hanigovský
Predniesol správu zo zasadnutia bytovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-5-11-B-15

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Palešovo nám. 25 v Spišskom Podhradí pre
pani: Bačová Anna trvalo bytom Robotnícka 24, Spišské Podhradie na dobu určitú od
1.5.2011 do 31.7.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

28.04.2011

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Komisia požiadala Služby mesta s.r.o., aby na budúce zasadnutie komisie predložili aktuálny
zoznam neplatičov.
Zaoberali sme sa domom Starý jarok 47.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu zo zasadnutia komisie výstavby a územného plánu. Správa tvorí prílohu
zápisnice. Jednali sme o žiadosti p. Rocha o odkúpenie pozemku. Informoval o výsledku
rokovania s Biskupským úradom o cene pozemkov na IBV za mlynom. Navrhovaná cena
Biskupského úradu je 10,- €/m2.
Oboznámil poslancov so žiadosťami p. Hockicka, p. Hrabkovského a p. Gajovej na Bielidlach
o odkúpenie pozemkov. Komisia odporúča odpredať uvedené parcely žiadateľom s cieľom
zosúladenia pozemkov. Informoval o žiadosti p. Jankuru. Informoval poslancov o výsledku
šetrenia ROEP. Podal informáciu o žiadosti p. Kolačkovského. Komisia odporúča prenajať
uvedený pozemok (zarovnaný v tvare štvorca) za účelom zriadenia kultúrnej atrakcie – sokoliareň.
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Podal informáciu o výsledku prešetrenia vlastníctva p. Joneca – nadobudnutie vlastníctva
zákonným spôsobom. Informoval o žiadosti pani Maňákovej – spoluvlastníci pozemkov súhlasia
s vydržaním pozemkov podľa žiadosti pani Maňákovej. Komisia ďalej navrhuje, aby sa pri úprave
parku za MsÚ postupovalo podľa schválenej projektovej dokumentácie. V prvej etape navrhuje
spevnenie plochy a vybudovanie chodníka. Podal informáciu o priebehu asfaltovania ulíc
Trhovisko, Jarmočná a Kúpeľná. Komisia navrhuje vybudovanie chodníka v smere Vzorodev – p.
Staňa po pravej strane. Je potrebné doladiť asfaltovanie od mlyna. Otázkou je chodník ku škole
od p. Staňu. Bolo by vhodné riešiť to s našimi pracovníkmi. Informoval o potrebe dobudovania
chodníkov na Kúpeľnej ulici.
Dr. Miroslav Varšo
Veľmi oceňujem, že sa asfaltujú ulice. Názory ľudí z Kúpeľnej ulice sú také, že je dobre, že sa
robí, ale aby sa to robilo nie na krátky čas ale poriadne a nadlho. Trhovisko – obrubníky sú
nerovné, nepekné, postláčané, možno sa to mohlo robiť o týždeň –dva dlhšie a ináč by to
vyzeralo. Všetci sa tešia, že je tam asfalt, ale zase otázka koľko to vydrží a ako je to urobené
v doťahovačkách. Bolo by dobre aby sa takéto veci konzultovali so stavebníkmi a aby sa robili tak,
aby boli na dlhú dobu a poriadne. Ešte raz oceňujem, že sa robí.
Peter Hanigovský
Kto bude financovať doťahovanie asfaltovania? Z akých peňazí to pôjde, z opravy ciest?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Nemáme presne daný rozpočet na chodník. Je otázne či ísť na chodník na Prešovskej ulici –
lebo keď nám vyjde kanalizácia bude sa chodník rozoberať a znova robiť. Alebo ísť robiť chodník
na Kúpeľnej smerom ku škole, kde sa už kopať nebude.
Peter Hanigovský
Oveľa výhodnejší by bol chodník od Vzorodevu smerom k starej škole. Urobiť len chodník na
Kúpeľnej ulici? Sú tam vôbec vpuste na dažďovú vodu? Na Kúpeľnej ulici pri pani Siksovej si
neviem predstaviť, čo s dažďovou vodou. Predbehli sme dobu, máme cestu ale nemáme
odvádzač dažďovej vody. Nie všade máme kanálové vpuste na dažďovú vodu.
MVDr. Michal Kapusta
Prietrže sú dosť často, z Trhoviska ide voda dole smerom na Kúpeľnú. Chceli by sme cez celú
cestu urobiť mrežu, ktorá by stiahla vodu a neprišla na Kúpeľná ulicu.
Jozef Komara
Najpotrebnejší chodník je na Prešovskej ulici. Je najfrekventovanejšia.
MVDr. Michal Kapusta
Do 20 dní budeme vedieť čo je s kanálom.
Štefan Faltin
Na Kúpeľnej ulici k p. Faithovi si ľudia vyčistili okraje cesty, ale že si tam, pán zástupca, bol
a povedal si, že tam bude chodník. Teraz je asfalt o 10 cm vyššie ako vyčistený priestor. Chodník
na Prešovskej ulici o tom sa bavíme už dlho, aj cestu na Sídlisko hrad by bolo treba, je v hroznom
stave.
MVDr. Michal Kapusta
Bol som na Kúpeľnej ulici, ľudia kradli asfalt s fúrikami, nedovolil som aby urobili niekomu vpust až
k domu. Nepovedal som, že tam bude chodník. Povedal som, že to dáme na MZ a poslanci
posúdia či sa do realizácie chodníka pôjde alebo nie.
Miroslav Longauer
Nenájdu sa aj neskôr zdroje na chodníky? Či to je definitívne?
Mgr. Jozef Bača
V rozpočte niečo je. Nám štát zaplatí ľudí, tak sme za to, aby sme robili chodníky, aby sme využili
tých ľudí.
Miroslav Longauer
Mesto bude musieť zobrať úver keď sa chceme pohnúť aj čo sa týka námestia.
Peter Hanigovský
Na Prešovskú ulicu máme prísľub od firiem čo robia na diaľniciach. Každý rok sa komisia snaží
vyčleniť peniaze na akcie. Všetko bude záležať od toho ako dopadneme s kanálom. Ak to prejde,
budú sa musieť konsolidovať financie na spoluúčasť.
MVDr. Michal Kapusta
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Máme prísľub, žeby sme mali mať materiál na chodník na Prešovskú ulicu. Zaslúži si táto ulica
chodník. Máme zazmluvnené od NDS keď sa dokončí diaľnica budú sa robiť asfaltové živičné
úpravy v meste na niekoľko tisíc m2.
Mgr. Jozef Bača
Pozrite si štúdiu, spišský Jeruzalem bude aj súčasťou ÚPM.
Jozef Komara
Chcem pozvať všetkých na sledovanie hokejových prenosov majstrovstiev sveta do kina. Dali
sme symbolický poplatok 0,30 €, je to na zváženie, futbalový prenos bol zdarma.
Mgr. Jozef Bača
Ja som navrhol aby dospelí dali 1,- € a mladší 0,50 €, potom to skončilo pri 0,30 €.
-

Poslanci boli za sumu 0,30 €.

Dr. Miroslav Varšo
Podal informáciu ohľadne depozitu.
MVDr. Michal Kapusta
Máš ošetrené kto to bude robiť, prenášať, ukladať atď. – myslím veci z bývalej vlastivednej izby?
Dr. Miroslav Varšo
Sú ľudia, ktorí sú ochotní byť pri zriaďovaní expozície. Pri prenášaní budeme potrebovať pomoc
mesta. Je podaný grant na tieto veci.
MVDr. Michal Kapusta
Sme stotožnení s tým, že to bude v miestnosti kde teraz sedí p. Vlkolinská? Diskutovali sme
o tom, že komunitné centrum predelíme, ale teraz chcem technicky vedieť, v ktorej časti má byť
zriadená expozitúra vlastivednej izby.
Dr. Miroslav Varšo
V sezóne bude sprístupnené pre Podhradčanov a turistov.
Ide o dočasné riešenie.
Uznesenie č.: MZ-5-11-B-16

MZ schvaľuje zriadenie depozitu s prístupom verejnosti v budove č. 34 na Mariánskom
námestí.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

28.04.2011
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Dr. Miroslav Varšo
Rád by som vás pozval na majáles, ktorý bude v nedeľu 1.5. , súčasťou ktorého bude súťaž vo
varení gulášu. O zverejňovaní zápisníc z komisií budem hovoriť neskoršie aj o lavičkách v meste.
Mgr. Miloslav Repaský
Poslal som vám pred sviatkami e-mail, bola to reakcia na článok v Podhradčanovi.
Mgr. Jozef Bača
Urobil som výťažok zo zasadnutia MZ, ktoré bolo verejné. Neviem prečo pod článok neuviedli
moje meno.
Mgr. Miloslav Repaský
Urazilo ma, že bola spomenutá účasť bývalých riaditeľov CVČ. Vadilo mi, že to bolo napísané tak
ako to bolo napísané.
MVDr. Michal Kapusta
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Zápisnice sú na web stránke mesta a tam je napísané kto sa vyjadril, či ty alebo p. Vaľko.
Mgr. Jozef Bača
Každý môže prísť na MZ.
Uznesenie č.: MZ-5-11-A-6

MZ berie na vedomie správy zo zasadnutí komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.04.2011

V Spišskom Podhradí dňa 28.4.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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